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Datum:  18 februari 2022 
Onderwerp:  Veldnorm Evenementenzorg 
 
 
 
Geachte relatie/opdrachtgever, 
 
Vanaf 01 januari 2022 is de definitieve versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) van kracht. 
Deze norm moet duidelijkheid verschaffen over de kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners. Het doel is om 
verwarring te voorkomen wat een eerstehulpverlener is en wat een eerstehulpverlener mag doen. 
De volledige versie kunt u lezen/downloaden op https://www.evenementenz.org/wp/. 

Wij hebben voor u de belangrijkste punten op een rijtje gezet.  

De VNEZ is van toepassing op alle evenementenzorgverleners 
die individueel en in georganiseerd verband zorg verlenen op 
evenementen. De VNEZ richt zich niet op de organisatoren 
van evenementen. De organisatie van een evenement is wel 
verplicht om vooraf aan een evenement te borgen dat alle 
wettelijke preventieve maatregelen is voldaan. 

 

Wat is een evenement? 
Een evenement wordt gekarakteriseerd door een concentratie van mensen, die zich ophouden op 
een gespecificeerde locatie, voor een specifiek doel en in een bepaalde periode. Deze concentratie 
van mensen kan leiden tot druk op de reguliere zorg van een gemeente, regio of land. 
 
Evenementenzorg 
Evenementenzorg omvat alle geïntegreerde zorg die in georganiseerd verband op een evenement 
wordt verleend aan deelnemers, toeschouwers en medewerkers op een omschreven 
evenementenlocatie, in aanvulling op de reguliere eerstelijns acute (mobile) zorg.  
 
Evenementen Zorgorganisatie (EZO) 
Een EZO is een organisatie, die geïntegreerde zorg aanbiedt toegespitst op het risicoprofiel van een 
evenement. De EZO wordt gezien als leverancier voor de evenementorganisator. Deze zorg kan 
bestaan uit zorg verleend door eerstehulpverleners en/of zorgprofessionals. 
Een inzet coördinator is verantwoordelijk voor de operationele aansturing tijdens het evenement. De 
inzet coördinator is duidelijk herkenbaar, op de hoogte van het zorgplan. Heeft tot taak de 
zorgverlening te coördineren en niet uit te voeren. 
 
 

Afkortingen die worden gebruikt in de norm: 
ALS = Advanced Life Support 
AMLS = Advanced Medical Life Support 
BIG = Beroepen Individuele Gezondheidszorg 
BLS = Basic Life Support 
EZO = Evenementen Zorgorganisatie 
VNEZ = Veldnorm Evenementenzorg  
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Evenementenzorgverlener 
Een evenementenzorgverlener is ieder natuurlijk persoon, al dan niet BIG-geregistreerd, die in 
georganiseerd verband betaald of onbetaald zorg verleent op een evenement. Een zorgverlener is 
voor het publiek en ketenpartners herkenbaar als persoon die aanwezig is om hulp te verlenen. 

 De eerstehulpverlener is een gediplomeerde of gecertificeerd hulpverlener, niet werkzaam als 
beroepsbeoefenaar in de reguliere gezondheidszorg. 

 
Voor de eerstehulpverlener zijn er twee zorgniveaus: 
1. Basis Eerstehulpverlener, onze hulpverleners voldoen hieraan. 
2. Evenementen Eerstehulpverlener, deze hebben wij (nog niet) bij onze vereniging. 
De Evenementen Eerstehulpverlener heeft naast de competenties van de Basis Eerstehulpverlener 
aantoonbare kennis opgedaan met aanvullende cursussen/opleidingen. 
 
De evenementenzorgverleners: 

 zijn minimaal 18 jaar oud voor zelfstandige inzet, 

 worden in koppels van tenminste twee personen ingezet, 

 hebben voldoende materialen bij zich om levensreddend te kunnen handelen, 

 weten hun competenties, ervaring en verantwoordelijkheden, 

 dragen de zorg over wanneer meer/andere deskundigheid gewenst is, 

 zijn in teamverband uitgerust met een AED bij toezicht/begeleiding op de openbare weg. 
 
Zorgcontract 
Het zorgcontract begint voor de evenementenzorgverlener op het moment dat een zorgvrager zich 
meldt en eindigt bij het afsluiten van de behandeling of verwijzing/overdracht naar een andere 
zorgverlener.  
 
Zorgpost 
Vaste, tijdelijke of mobiele ruimte waar evenementenzorg wordt geleverd. Zie punten 7.2.1  en 8.5 
van de Veldnorm evenementenzorg. 
 
EHBO-ruimte (kleine evenementen met een laag risico) 
Een EHBO-ruimte is een tijdelijke beschutte ruimte die gebruikt wordt voor behandeling van 
zorgvragers op kleine evenementen met een laag risico waarbij maximaal 4 eerstehulpverleners zijn 
ingezet. Bijvoorbeeld een kleedkamer in een sportcomplex of een fysioruimte. Voorwaarden: 

 De ruimte moet herkenbaar zijn als EHBO-ruimte. 

 De ruimte bevindt zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of podium. Goede 
communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn. 

 De ruimte moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers. 

 De ruimte moet schoon zijn, goed verlicht en bij voorkeur is stromend water aanwezig. 

 Er dienen tenminste twee stoelen aanwezig te zijn. 

 De ruimte is voorzien van een AED. 
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EHBO-Post (overige evenementen) 
Naast de hierboven genoemde punten zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 De post heeft een minimale oppervlakte van 3x3 meter, afmeting is aangepast op het 
risicoprofiel van het evenement. 

 Er moet een stevige gelijkvloerse ondergrond zijn. 

 Voorzien van goede ventilatie, verkoeling/verwarming. 

 Stroom met de juiste capaciteit. 

 Er moeten 2 behandeltafels aanwezig zijn. 

 Toegankelijk voor rolstoelen en brancards. 
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